Україна
European Energy Award - Європейська Енергетична
Відзнака
Європейська енергетична відзнака (ЄЕВ) – це система
управління якістю та сертифікації для муніципалітетів і
регіонів. Вона підтримує місцеві органи влади у впровадженні підходів міждисциплінарного планування та
ефективних заходів енергетичної та кліматичної політики. ЄЕВ ставить перед собою наступні цілі:
• Побудова системи постійного поліпшення організаційно-адміністративної спроможності органів
місцевого самоврядування (ОМС) ефективно впроваджувати політику сталого енергетичного розвитку у своїх громадах.
• Створення депозитарію кращих практик ОМСучасників ЄЕВ
• Комунікація та обмін досвідом між ОМС-учасниками з України та інших країн.
• Промоція міст, які отримали відзнаку серед
потенційних інвесторів на міжнародному, національному, регіональному та локальному рівнях.
• Побудова зв'язків із державними інституціями
та синергії зі спорідненими ініціативами та програмами МТД.

- країни-учасники ЄЕВ
- пілотні країни ЄЕВ
В цифрах
Кількість муніципалітетів:
- учасники ЄЕВ
- отримали відзнаку
- отримали Золоту відзнаку

1639
1028
148

* Дані станом на початок 2020р.

Основні засади ЄЕВ

Кожне місто формує власну робочу групу, яку
консультує сертифікований зовнішній експерт ЄЕВ.
Оцінка результатів здійснюється за системою кількісних і якісних показників.

Для досягнення цілей розроблено інструментарій із 79
заходів в рамках муніципальної енергетичної та кліматичної політики, які згруповані в шість секторів діяльності: Розвиток та територіальне планування; Муніципальні будівлі та споруди; Постачання та розподіл;
Мобільність; Внутрішня організація; Комунікації та
співпраця.

Сертифікат ЄЕВ муніципалітет може отримати при
відповідності параметрам якості не менше як 50%, а
відповідність більша 75% відзначається золотим
сертифікатом. Більш того, муніципалітет-учасник ЄЕВ
зобов’язаний постійно вдосконалюватись у перелічених секторах аби бути в змозі пройти процедуру
підтвердження сертифіката кожних два роки.
Офіс Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні
Асоціація «Енергоефективні міста України»
вул. Б. Лепкого,12 оф.6
м. Львів, 79007, Україна
т/ф +380 322 455262
Ел. адреса: office@enefcities.org.ua
http://eea.enefcities.org.ua/

Асоціація
«Енергоефективні
міста України»

Львів, Україна

Міста-учасники ЄЕВ в Україні

При долученні до Відзнаки муніципалітет отримує:

Суми
Житомир

Львів

Вінниця

Черкаси

1. Вінниця (371 855)
2. Житомир (266 936 осіб)
3. Львів (726 772 осіб)
4. Черкаси (277 944)
5. Суми (265 787)

- міста, які отримали ЄЕВ
- міста-учасники ЄЕВ

ЄЕВ і Україна
За результатами відбору Асоціація «Енергоефективні
міста України» визнана Національним офісом Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні.
Асоціація «Енергоефективні міста України» (АЕМУ) організація, що об’єднує понад 85 міст, які виявили
бажання впроваджувати політику сталого енергетичного розвитку в своїх громадах. З 2009 року АЕМУ є
офіційною Структурою підтримки глобальної ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії» в Україні.
Серед українських міст пілотними учасниками ЄЕВ є
Вінниця (отримала сертифікат у 2015р. та підтвердила
його у 2019р.) та Житомир (отримав сертифікат у
2019р.), ще три міста – Львів, Суми і Черкаси – відібрано для наступного етапу пілотного проекту.

Чим ЄЕВ цікава для міст?
Участь у ЄЕВ надає ОМС обґрунтований статус надійного, системного та привабливого партнера для
потенційних інвесторів, донорів і програм міжнародної технічної допомоги.

Вручення ЄЕВ, м. Вінниця, 2015р.

• методологічний інструментарій для покрокового впровадження стратегії сталого енергетичного
розвитку,
• комплексну систему управління міським господарством, орієнтовану на досягнення результатів,
• можливості постійного навчання залученого
персоналу під опікою кваліфікованих зовнішніх
консультантів,
• широкий спектр доступних онлайн-інструментів для оперативного вирішення поточних
завдань.
• механізми неперервного моніторингу даних та
показників ефективності та відповідну документацію і звітність щодо ситуації із енергозбереженням,
захистом від змін клімату та адаптацією до них,
• регулярне та об'єктивне інформування про
успішні практики і дотримання європейських стандартів,
• систему міжмуніципального обміну досвідом
та порівняльного аналізу спроможностей (бенчмаркінгу) у співставленні з іншими муніципалітетами.
• промоцію успіхів та просування позитивного
іміджу муніципалітету і регіону,
• платформу для формування партнерств – як
всередині самої громади, так і з іншими містами
і/чи мережами.
Більш як 25-річний досвід Відзнаки та участь у ній
понад півтори тисячі європейських муніципалітетів є
яскравим свідченням дієвості та практичної результативності ЄЕВ. Важливо зазначити, що Європейська
Комісія офіційно визнала ЄЕВ ефективним інструментом впровадження Планів дій для сталого енергетичного розвитку і клімату (ПДСЕРК) в рамках Угоди мерів.
З детальною інформацією про ЄЕВ можна ознайомитися на офіційній сторінці системи:
http://www.european-energy-award.org/home/

Засідання робочої групи, м. Житомир, 2018р.

